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الخالصة
اجري تقدير للمعلمات الوراثية وتحليل معامل المسار الوراثي والمظهري لثمانية وأربعون تركيب وراثبي
من العدس مصدرها المركز البدولي للزراعبة الجافبة  ICARDAإضبافة الب الصبن المحلبي إببا  ،43زرعبت
بذور التراكي الوراثية في الحقول التجريبية للكلية التقنية الزراعية بالموصل في الموسم الربيعبي ( )7100ديميبا
ودرسبت صباات عبدد األيبام للتزهيبر عنبد  ٪41وارتابا النببات وعبدد األفبر الرئيسبية والثانويبة وعبدد القرنببات
بالنبات وعدد البذور بالقرنة ووزن أل بذرة والحاصل البايولوجي وحاصل البذور (كغم/هكتار) ودليبل الحصباد.
أشببارت النتببائ ال ب معنويببة التباينببات الوراثيببة والمظهريببة عببن الصببار لجمي ب الصبباات .تباينببت قببيم معببام ت
الوراثي والمظهري فقد كانت عالية لوزن أل ببذرة ودليبل الحصباد وعبدد القرنبات بالنببات .كانبت قبيم
االخت
التوريث بالمعن الواس عاليبة الرتابا النببات وعبدد الببذور بالقرنبة وحاصبل الببذور ،أمبا قبيم التحسبين البوراثي
المتوق كنسبة مئوية فقد كانت عالية لعدد القرنات بالنبات ووزن أل بذرة ودليل الحصباد وحاصبل الببذور كانبت
قيم التأثيرات المباشرة لمعامل المسار المظهبري علب حاصبل الببذور موجببة وقليلبة لعبدد القرنبات بالنببات وعبدد
البذور بالقرنة وعدد التارعات الرئيسية.
الكلمات الدالة :العدس ،التوريث بالمعن الواس  ،التحسين الوراثي المتوق .
تاريخ تسلم البحث ، 7103/3/5 :وقبوله.7103/4/72 5

المقذمة
مببن الخطببوات المايببدة فببي بببرام تربيببة المببدخ ت الجديببدة مببن محصببول العببدس ونيببرح مببن المحاصببيل
والتوريبث والتحسبين البوراثي المتوقب وكبذل
االخرى ،تقدير التباينات الوراثية والمظهرية ومعام ت االخبت
تحليل معامل المسار ل ستاادة منها في برام التربية التي تهد ال تحسبين الصباات االقتصبادية المهمبة .تنباول
العديببد مببن الببباحثين تقببدير هببذح المعلمببات لتراكي ب وراثيببة مببن الع بدس إذ وجببد كببل مببن  Chauhanو Singh
( )0443فببي الهنببد تباينببا مظهريببا ووراثيببا عاليببا لعببدد القرنببات بالنبببات ودليببل الحصبباد وعببدد التارعببات الثانويببة
للنبببات ،فببي حببين كببان التببباين المظهببري والببوراثي واطئببا جببدا لكببل مببن وزن أل ب بببذرة وعببدد البببذور بالقرنببة
والتارعبببات الرئيسبببية .والحبببظ كبببل مبببن اببببراهيم و(خبببرون ( )0444والببببدراني ( )7111ان التبببباين المظهبببري
والببوراثي واطئببا جببدا لكببل مببن وزن أل ب بببذرة وعببدد البببذور بالقرنببة والتارعببات الرئيسببية لتراكي ب وراثيببة مببن
العببدس .وكببذل سببجل  Younisو(خببرون ( )7113ان التباينببات الوراثيببة والمظهريببة كانببت عاليببة لصبباات عببدد
األيام للتزهير وارتاا النبات وعدد التارعات الرئيسية والثانوية بالنبات وعدد القرنات بالنبات والحاصل الحيبوي
ووزن مئبة ببذرة ودليبل الحصبباد وحاصبل الببذور .الحبظ  Tyagiو )7100( Khanو Singhو(خببرون ()7107
ان التباينات الوراثية والمظهرية لتراكي وراثية من العبدس كانبت معنويبة لصباات النمبو والحاصبل .قبدر معامبل
المظهبري والبوراثي للعبدس للعديبد مبن البباحثين ،فقبد توصبل  Kumarواخببرون ( )7113و Tyagiو
االخبت
المظهري اعلب مبن البوراثي لعبدد االيبام
) (7101Khanو  Singhواخرون (7107) ،ال ان معامل االخت
للتزهير وارتاا النببات وعبدد التارعبات بالنببات وعبدد القرنبات بالنببات وعبدد الببذور بالقرنبة ووزن 0111حببة
ودليل الحصاد وحاصل البذور بالنبات .قدر التوريث في دراسات لتراكي وراثيبة وأصبنا مبن العبدس مبن قببل
العديد من الباحثين للعديد مبن الصباات ،فقبد ذكبر  Erskineو )0433( Goodrichأن قبيم التوريبث كانبت عاليبة
الرتاا النبات ،أما ابراهيم و(خرون ( .)0442فقد سجلوا توريثا منخاضا الرتاا النبات ومتوسطا ً لعبدد القرنبات
بالنبببات .ووجببد  Chauhanو  .)0443( Singhأن التوريببث بببالمعن الواسب الرتاببا النبببات كببان منخاضببا فببي
الموسببم األول وعاليببا فببي الموسببم الثبباني لصبباة حاصببل البببذور .حصببل  Tambalو(خببرون ( )0444عل ب قيمببة
واطئة للتوريث لحاصل الببذور .وقبد سبجل العديبد مبن البباحثين قبيم توريبث ببالمعن الواسب عاليبة لصباات النمبو
والحاصبل ومكوناتبه فبي محصبول العبدس الببدراني) Younis ،(7111و(خبرون ) Tyagi ، (7113و Khan
) (2010و ) Bicer ،(2011و  Sarwar ،(2010) Sakarواخببببببرون ) Singh ،(2010و(خببببببرون ).(2012
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وقد بين كل مبن  Chauhanو  (1998) ،Singhو Younisو(خبرون (2008) ،و  Sarwarواخبرون(2010)،
و Tyagiو  (2011) ،Khanو Singhواخببرون (2012) ،ان التحسببين الببوراثي المتوقب كببان عاليببا لصبباات
التارعات الثانوية  /نبات و الحاصل البايولوجي ووزن  0111بذرة وحاصبل الببذور ودليبل الحصباد وعبدد االيبام
للتزهير عند  ٪ 41وعدد القرنات/نبات .وقبد اتابق العديبد مبن البباحثين علب ان االرتباطبات الوراثيبة والمظهريبة
كانت معنوية للعديد من صاات العدس ،فقد حصبل  Kumarواخبرون  (1995) ،علب ارتبباط مظهبري ووراثبي
موج معنوي بين عدد القرنات  /نبات وعدد البذور  /قرنة  ،وارتباطبا مظهريبا ووراثيبا سبالبا معنبوي ببين عبدد
القرنات  /نبات ووزن  0111ببذرة  ،بينمبا حصبل اببراهيم واخبرون ) (1997علب ارتبباط ايجبابي ومعنبوي ببين
عببدد القرنببات  /نبببات مب حاصببل البببذور .أوضببح  Younisو(خببرون ( )7113ان االرتببباط الببوراثي والمظهببري
كان موجبا وعاليا بين الحاصل وعدد األيبام للتزهيبر وارتابا النببات وعبدد التارعبات الرئيسبية والثانويبة بالنببات
وعببدد القرنببات بالنبببات والحاصببل الحيببوي ووزن مئببة بببذرة ودليببل الحصبباد .كمببا قببدر كببل مببن االرتببباط الببوراثي
والمظهبببري مبببن قببببل  (2009) ،Karadavutو  Bitarafواخبببرون (2010) ،و  Sarwarواخبببرون(2010)،
و  Tyagiو  .(2011) ،(2010) ،Khanأجريت العديد من الدراسات لتحليل معامل المسار الوراثي والمظهبري
وتقدير التأثيرات المباشرة ونير المباشرة لمكونات الحاصل في حاصل البذور لمحصول العدس من قبل البباحثين
حيث اظهرت دراسات  Kumarواخرون ( )0444ان التاثير نير المباشر لعدد الببذور  /قرنبة فبي حاصبل ببذور
العدس من خ ل وزن  0111بذرة كان سالبا وضعياا .والحظ ابراهيم واخرون ( )0442ان التاثير نيبر المباشبر
لوزن  0111بذرة في حاصل الببذور مبن خب ل عبدد القرنبات  /نببات كبان سبالبا وببين  1010-حتب  .1053-كمبا
وجد  Younisو(خرون ( )7113ان معامل المسبار البوراثي والمظهبري كبان موجببا وعاليبا لعبدد االيبام للتزهيبر
وارتاببا النبببات وعببدد التارعببات الرئيسببية بالنبببات والحاصببل البببايولوجي ودليببل الحصبباد ووزن 011حبببة عل ب
حاصل البذور .توصل Tyagiو  (2010)،Khanال وجبود تباثير مباشبر وراثبي ومظهبري موجب عبالي لبدليل
الحصاد والحاصل الببايولوجي وعبدد القرنبات بالنببات علب الحاصبل .بينمبا ذكبر  Bitarafواخبرون ( )7101ان
اعل تاثير موج ومباشر وراثيبا ً علب الحاصبل للببذور بالنببات لصباات وزن 011حببة وعبدد القرنبات بالنببات.
اوضببح Tyagiو  )7100( Khanأن التبباثير المباشببر مظهري با ً ووراثي با ً كببان موج ب وعببالي علب الحاصببل لعببدد
القرنببات بالنبببات وعببدد االيببام للتزهيببر عنببد  ٪ 41والحاصببل البببايولوجي بالنبببات وحاصببل البببذور بالنبببات ووزن
011بذرة .الهد مبن الدراسبة الحاليبة تقبدير مكونبات التبباين المظهبري وبعبع المعبالم الوراثيبة وتحليبل معامبل
المسببار باسببتخدام تراكي ب وراثيببة مدخلببة مببن العببدس واالسببتاادة مببن هببذح المعلومببات فببي بببرام تحسببين حاصببل
العدس.
مواد البحث وطرائقه
تمبببت زراعبببة  54تركيببب وراثبببي مبببن العبببدس مصبببدرها المركبببز البببدولي للزراعبببة الجافبببة ICARDA
(الجبدول )0 ،بتجرببة وفبق تصببميم القطاعبات العشبوائية الكاملبة  RCBDبببأرب مكبررات فبي الحقبول التجريبيببة
للكليببة التقنيببة الزراعيببة بالموصببل فببي الموسببم الربيعببي ( )7100ديميببا ،واشببتملت الوحببدة التجريبيببة عل ب أربعببة
خطوط بطبول 5م وبمسبافة 31سبم فيمبا بينهبا وتمبت الزراعبة بمعبدل 24كغبم/هكتبار بعبد اكتمبال اإلنببات اجريبت
عملية التعشي اليدوي إلزالة األدنال ثبم أضبي السبماد نيتبروجين :فوسباور ( )51503بمعبدل 011كغبم /هكتبار
وفببببي نهايببببة الموسببببم كببببان معببببدل األمطببببار الهاطلببببة خبببب ل الموسببببم  3040114ملببببم (الهيئببببة العامببببة ل نببببوا
الجوية/الرشيدية -الموصل) وعنبد بلبو النباتبات الب نسببة تزهيبر  ٪41للتراكيب الوراثيبة وعنبد اكتمبال النضب
سجلت بيانات عن الصاات :ارتاا النبات وعدد األفر الرئيسبية والثانويبة علب خمسبة نباتبات اختيبرت عشبوائيا
ثم جني الحاصل من خمسة نباتات واحتس منها متوسط عبدد القرنبات بالنببات وعبدد الببذور بالقرنبة ووزن ألب
بذرة ،وحصدت بقية النباتبات فبي الخطبين وقبدر منهبا الحاصبل الببايولوجي وحاصبل الببذور (كغبم/هكتبار) ودليبل
الحصاد الذي يمثل النسبة المئوية لحاصل البذور ال الحاصل البيولوجي.
اجري تحليل التباين للتراكي الوراثية وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  RCBDباسبتخدام برنبام
) SAS (2004واعتمدت النتائ المتحصل عليها في التحليل اإلحصائي الوراثي حيث تم تقدير التباينات الوراثيبة
المظهببري والتوريببث بببالمعن الواسبب بالطريقببة التببي
الببوراثي ومعامببل االخببت
والبيئيببة ومعامببل االخببت
أوضحها Singhو.(1977) Chaudhary
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. أرقام وأسما وانسا التراكي الوراثية:)0( الجدول
Table (1): Number , name and pedigree of genotypes.
النس
اسم التركي الوراثي
الرقم
Pedigree
Genotype name
No.
ILL 590 X ILL 5769
FLIP2010-19L
0
ILL 7012 X ILL 2125
ILL 6024 X ILL 98

FLIP2010-23L
FLIP2010-26L

7
3

ILL 7502 X ILL 6994
ILL 8077 X ILL 6994
ILL 5883 X ILL 6994

FLIP2010-64L
FLIP2010-65L
FLIP2010-66L

5
4

ILL 8114 X ILL 7555

FLIP2010-91L

1
2

ILL 7620 X S88522
ILL 7620 X ILL 8113
ILL 7620 X ILL 8113

FLIP2010-93L
FLIP2010-94L
FLIP2010-95L

3
4
01

ILL 7620 X ILL 8113
ILL 7620 X ILL 8113
ILL 2501 X ILL 7537

FLIP2010-96L
FLIP2010-97L
FLIP2010-100L

00
07

ILL 2501 X ILL 7537
ILL 358 X ILX87062
ILL 6037 X ILX 87062
ILL 7723 X ILX 87062

FLIP2010-101L
FLIP2010-103L
FLIP2010-104L
FLIP2010-105L

ILL 7723 X ILX 87062
ILL 358 X ILL 590

FLIP2010-106L
FLIP2011-13L

ILL 7723 X ILL 8115
ILL 8114 X ILL 590
ILL 6004 X ILL 5562
ILL 8190 X ILL 7989
ILL 8116 X ILL 5562
ILL 8116 X ILL 5562
ILL 7949 X ILL 7686
ILL 7683 X ILL 5562

FLIP2011-14L
FLIP2011-17L
FLIP2011-18L
FLIP2011-19L
FLIP2011-20L
FLIP2011-26L
FLIP2011-33L
FLIP2011-35L

ILL 7683 X ILL 5562
ILL 6467 X ILL 8009
ILL 818 X ILL 5883
ILL 7537 X ILL 590
ILL 590 X ILL 7979
ILL 7010 X ILL 6971

FLIP2011-37L
FLIP2011-41L
FLIP2011-42L
FLIP2011-43L
FLIP2011-51L
FLIP2011-52L
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03
05
04
01
02
03
04
71
70
77
73
75
74
71
72
73
74
31
30
37
33
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الرقم
No.
35
34
31

اسم التركي الوراثي
Genotype name
FLIP2011-54L

النس
Pedigree
ILL 8090 X ILL 7980

FLIP2011-55L
FLIP2011-56L

ILL 8090 X ILL 7980
ILL 8090 X ILL 7980

32
33

FLIP2011-57L
FLIP2011-58L

ILL 8090 X ILL 7980
ILL 8090 X ILL 7980

34
51

FLIP2011-59L
FLIP2011-60L
FLIP2011-61L

ILL 8090 X ILL 7980
ILL 7723 X ILL 8090
ILL 7537 X ILL 590

FLIP2011-62L

ILL 7537 X ILL 590

FLIP2011-63L

ILL 8199 X ILL 7979

FLIP2011-64L

ILL 6024 X ILL 6829

ILL 10974
ILL 10975

96-024L*99H046
97-011L*98H006-99HS001

Improved Check 1

ILL 4349 X ILL 4605

50
57
53
55
54
51
52
53
54

Improved Check 2
إبا 43
G2
 P2



2

H

محلي

 2 e  M .S .e  2 p   2 g   2 e

 2 g  ( M .S .t  M .s.e) / r

وقد اعتمدت المديات التي أوضحها علي ( )0444فان قيم التوريث ببالمعن الواسب أقبل مبن  ٪51واطئبة،
من  ٪11-51متوسطه ،أكبر من  ٪11عالية.
تببم تقببدير التحسببين الببوراثي المتوق ب عنببد انتخببا  %4مببن النباتببات وفببق مببا ذكببرح  Johansonواخببرون
( .)0444واعتمببدت المببديات التببي اقترحهببا Agarwalو (1982) Ahmadللتحسببين الببوراثي المتوق ب كنسبببة
مئوية من المتوسط :أقل من  %01واطئة %31-01 ،متوسطة وأكثر من  %31عالية.
تم تقدير التباين المظهري من مجمو التباينين الوراثي والبيئي عل فرع نيبا التبداخل البوراثي البيئبي
 )1964( Falconerوقدر الخطأ القياسي للتباين الوراثي والبيئي وفق ما ذكرح) Kempthorne (1957بموجب
المعادالت االتية:
2(mse) 2
k 2

SE ( 2 E ) 

علما ان  =kدرجات الحرية لكل مصدر(تراكي

1  2(msg ) 2
2(mse) 2 



2
k 2 
r 
 k 2


SE ( 2G ) 

وراثية أو خطأ تجريبي) = r ،عدد المكررات

أمببا الخطببأ القياسببي للتببباين المظهببري فقببد تببم تقببديرح وفببق مببا ذكببرح Matherو (1981) Jinksبموج ب
المعادلة:
حيث أن  = Nمجمو درجات الحرية للتراكي

الوراثية والخطأ التجريبي.
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تم تقدير االرتباط الوراثي بين الصاتين وذل كما يلي:

 Gxy
 2 Gx 2 Gy

rG 

حيث ان   GYالتباين الوراثي المشتر بين الصاتين وتم تقديرح كما يلي:
Msgcov.  Msecov.
r

وتم تقدير االرتباط المظهري بين الصاتين وذل كما يلي:

 Pxy
 2 Px 2 Py

 GY 

rP 

تببم إجببرا تحليببل معامببل المسببار الببوراثي والمظهببري  Path Coefficient Analysisبالطريقببة التببي
أوضحها Singhو .(1977) Chaudharyوالشكل اآلتي يوضبح الع قبة المسبارية للصباات المبثثرة فبي حاصبل
البذور.
X1
r12
X2

Y

r13

r23
r24

X3
r34
X4

R

X5

r35

r45

إذ أنX1 :عدد القرنات بالنبات X2 ،عدد البذور بالقرنة X3 ،وزن أل
الثانوية X5 ،عدد التارعات الرئيسية.
معامل المسار المباشر

r14

r25

r15

ببذرة (نبم) X4 ،عبدد التارعبات

معامل االرتباط

 Rتأثير بقية العوامل ، Residual Factors Effect
 Yحاصل البذور (كغم/ه).
وإليجبباد التببأثير المباشببر  Direct Effectللصبباات المدروسببة فببي حاصببل البببذور اتبعببت الطريقببة التببي
أوضحها )2003( Brewbakerباستخدام برنام  Excelبموج المعادلة اآلتية:
حيث أن:

P  R1 r 

] = [Pمتجببه التببأثيرات المباشببرة  = [R]-1 ،معكببوس مصبباوفة معببام ت االرتببباط بببين جميب األزواج الممكنببة
للمتغيرات المستقلة =[r] ،متجه معام ت االرتباط الوراثي أو المظهري بين الحاصل والصاات المدروسة.
واستخدم برنام  Minitabإليجاد معكوس مصاوفة معبام ت االرتبباط .أمبا التبأثيرات الغيبر مباشبرة فقبد
قدرت بموج المعادلة اآلتية وباالستعانة ببرنام :Excel
) Indirect Effect = PY ( R
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واعتمدت حدود قيم التأثيرات المباشرة ونير المباشرة في تحليل معامبل المسبار وفبق مبا ذكرهبا Mishra
و  (1973) Linkهبببي كمبببا يلبببي 1014-1 :يهمبببل 1004 - 100 ،قليبببل 1074 - 1071 ،متوسبببط1044 - 1031 ،
عالي ،أكثر من  0عالي جداً.
النحائج والمناقشة
يشير الجدول ( )7ال نتائ تحليل التباين للتراكي الوراثيبة مبن العبدس وفيبه ن حبظ أن متوسبط مربعبات
التراكي ب الوراثيببة كببان معنويببا عنببد مسببتوى احتمببال  1010لجمي ب الصبباات ممببا يثكببد ضببرورة إجببرا التحليببل
اإلحصببائي الببوراثي لمعرفببة طبيعببة هببذا التببباين .تشببير النتببائ فببي الجببدول ( )3ال ب التباينببات الوراثيببة والبيئيببة
لصباات العبدس وفيبه ي حبظ معنويبة التباينبات الوراثيبة والمظهريبة عبن الصبار
والمظهرية ومعام ت االخت
لجمي الصباات .وكانبت قبيم التبباين البوراثي أكببر مبن قبيم التبباين البيئبي لعبدد األيبام للتزهيبر عنبد  ٪41وارتابا
النبات وعدد القرنات بالنبات وعدد البذور بالقرنة ووزن أل بذرة والحاصبل الحيبوي وحاصبل الببذور ،فبي حبين
كانببت قببيم التببباين البيئببي أكبببر مببن قببيم التببباين الببوراثي لعببدد التارعببات الرئيسببية والثانويببة للنبببات ودليببل الحصبباد
ولكون التباين المظهري محصلة لمجمو التباينين الورائي والبيئي كانبت قبيم التبباين المظهبري اعلب مبن التبباين
الوراثي لجمي الصاات مما يدل عل التاثير البيئبي الواضبح علب الصباات المدروسبة لبذل الببد مبن دراسبة هبذح
التراكي ب الوراثيببة فببي بيئببات مختلاببة ،سببجلت نتببائ مماثلببة مببن قبببل  Chauhanو  ،)0443( Singhابببراهيم
و(خببببببرون ( )0444والبببببببدراني ( Younis ،)7111و(خببببببرون ( Tyagi ،)7113و )7100( KhanوSingh
البوراثي والمظهبري فقبد كانبت أعلب معبام ت ل خبت
و(خرون ( .)7107كما تباينت قيم معام ت االخت
الوراثي لوزن أل بذرة ثم دليل الحصاد ثبم عبدد القرنبات بالنببات حيبث بلغبت  34015و  75034و  73003علب
المظهري فقد كانت عالية لناس الصاات حيبث بلغبت  52013و  34014و30012
التوالي ،أما معام ت االخت
عل التوالي مما يعطي مثشراً واضحا ً عل امكانية االنتخا باالعتماد عل هذح الصاات.
الجدول ( :)7تحليل التباين بموج تصميم القطاعات العشوائية الكاملة للصاات المدروسة.
Table (2): Analysis of variance for genotypes according to randomized complete block
design for studied characters.
الخطأ
التراكي
مصادر التباين
المكررات
التجريبي
الوراثية
Replications
S.O.V
درجات الحرية
الصاات
عدد األيام للتزهيرعند٪41
Number of days to 50 %
Plant height
ارتابببا النببببات (سبببم)
)(cm
عدد التارعات الرئيسية  /نبات
No. of branchs Primary
عدد التارعات الثانوية
No. of branch secondary
No. of pods/plant
عدد القرنات /نبات
No. of seeds/pod
عدد البذور /قرنة
وزن 0111بذرة (نم)
)1000- seed 1000 weight(gm
الحاصل الحيوي (كغم/هكتار)
)biomes yield (kg/ha
دليل الحصاد ()٪
)harvest index (%
)seed yield (kg/ha
حاصل البذور (كغم/هكتار)
d.f
Characters

* و ** معنوي عند مستوى احتمال  1,14و 1,10عل التوالي.
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3

Genotypes

Error

48
متوسطات المربعات M.S.

144

**

0.710034

**

**

**

2.162018

0.188386

**

0.126458

**

1.713094

*

**

**

**

2.381716
0.016968

**

**

3.861608

**

276376.8

**

**

12.24077

**

**

31910.12

6.673469
272.271

**

10.31352

7.402267
0.353878
45.57143

**

3153892
2

17.09847
0.546414
6.710215
14.34698
0.112239
313.2083
1671267

224.4736
1600898

4.164966

58.23926
193523.8

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )54العدد (7102 )3

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (54) No. (3) 7102

للصاات المدروسة.
الجدول ( :)3التباينات الوراثية والمظهرية والبيئية ومعام ت االخت
Table (3): Genetic, phenotypic and environmental variances and variation coefficients
for studied characters.
التباينات
Variances
الصاات
Characters
عدد األيام للتزهير
عند ٪41
Number of days to
50 %
ارتاا النبات (سم)
)Plant height (cm
عدد التارعات الرئيسية
No. of branchs
Primary
عدد التارعات الثانوية
No. of branchs
secondary
عدد القرنات/نبات
No.of pods/plant
عدد البذور /قرنة
No. of seeds/pod
وزن  0111بذرة (نم)
1000- seed weight
)(gm
الحاصل الحيوي
(كغم/هكتار)
biomes yield
)(kg/ha
دليل الحصاد ()٪
)harvest index (%
حاصل البذور
(كغم/هكتار)
)seed yield (kg/ha

التباين الوراثي
Genotypic
variances

التباين
المظهري
Phenotypic
variances

التباين البيئي
Environment
variances

0.864
±
0.209

1.574
±
0.161

0.710
±
0.083

3.734
±
0.857
0.105
±
0.028
1.249
±
0.339
2.991
±
0.721
0.024
±
0.006
40403.416
±
9721.133

5.896
±
0.602
0.231
±
0.024
2.962
±
0.302
5.373
±
0.548
0.041
±
0.004
72313.54
±
7380.469

2.162
±
0.253
0.126
±
0.015
1.713
±
0.201
2.382
±
0.279
0.017
±
0.002
31910.12
±
3734.797

348722.628
±
83953.758

625099.43
±
63798.943

276376.80
±
32347.458

11.500
±
2.934
77.337
±
15.661

23.740
±
2.423
81.198
±
8.287

12.241
±
1.433
3.862
±
0.452

معامل
االخت
الوراثي
Genetic
variance
coefficients
0.696

معامل االخت
المظهري
phenotypic
variance
coefficients

0.940

8.356

10.500

12.784

18.981

13.571

20.897

23.186

31.075

11.220

14.682

35.640

47.681

16.003

21.426

24.399

35.057

34.878

35.738

ويوضح الجدول ( )5قيم التوريث والتحسين الوراثي المتوق لصاات العدس وفيبه ن حبظ أن قبيم التوريبث
بالمعن الواس كانت عالية لحاصل البذور وارتاا النبات ومتوسطة لبقية الصاات وهذا يتاق مب مبا توصبل اليبه
Tyagiو  )7101( Khanو  Singhواخرون ( )7107أما قيم التحسين الوراثي المتوق كنسببة مئويبة فقبد كانبت
عالية لصاات عدد القرنبات بالنببات ووزن ألب ببذرة ودليبل الحصباد وحاصبل الببذور ومتوسبطة لصباات ارتابا
النبات وعدد التارعات الرئيسية والثانويبة للنببات وعبدد الببذور بالقرنبة والحاصبل الحيبوي ومنخاضبة لعبدد األيبام
للتزهير عند  ،٪41وي حظ ارتباط قيم التوريث العالية م قيم التحسبين البوراثي المتوقب العبالي لحاصبل الببذور.
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نتبببائ مشبببابهة سبببجلت مبببن قببببل الببببدراني ( Younis ،)7111و(خبببرون ( Tyagi ،)7113و )7101( Khan
و( Bicer ،)7100و  Sarwar ،)7101( Sakarواخرون ( Singh ،)7101و(خرون (.)7107
الوراثي والتوريبث والتحسبين البوراثي المتوقب تعبد تقبديرات
يتضح مما تقدم أن تقديرات معامل االخت
جيدة للتحسين الوراثي يمكن أن تكبون خيبر دليبل ل نتخبا المظهبري للصباات الجيبدة مثبل عبدد القرنبات بالنببات
ووزن أل بذرة ودليل الحصاد وحاصل البذور.
تشير قيم معام ت االرتباط الوراثي والمظهبري المبينبة فبي الجبدول ( )4الب معنويبة االرتبباط المظهبري
بين بعع الصاات فقد ارتبط حاصبل الببذور بالحاصبل الحيبوي ودليبل الحصباد عنبد مسبتوى احتمبال  1010ومب
ارتاا النببات عنبد مسبتوى احتمبال  ،1014كمبا ارتببط ارتابا النببات مب الحاصبل الحيبوي عنبد مسبتوى احتمبال
 1010وأرتبط عدد التارعات الرئيسبية للنببات مب عبدد القرنبات بالنببات عنبد مسبتوى  1010ومب عبدد التارعبات
الثانوية للنبات عند مستوى احتمال  1014وارتبط الحاصل الحيوي م دليبل الحصباد عنبد مسبتوى احتمبال ،1010
ولم تظهر االرتباطات الوراثية بين الصاات معنوية إحصائية ،وهبذا يتابق مب مبا توصبل اليبه  Sarwarواخبرون
( )7101و  Tyagiو  )7100(،Khanإن معنوية االرتباطات المظهرية بين الصاات تعطي فرصة جيبدة لمرببي
النبات في تحديد اتجاح برنام التربية واالنتخا للصاات ذات األهمية االقتصادية.
الجدول ( :)5التوريث والتحسين الوراثي المتوق للصاات المدروسة.
Table (4): Heritability and expected of genetic advance for studied characters.
المعلمات الوراثية
Genetic
parameters
الصاات
Characters
عدد األيام للتزهيرعند٪41
Number of days to 50 %
ارتاا النبات (سم)
)Plant height (cm
عدد التارعات الرئيسية
No. of branchs Primary
عدد التارعات الثانوية
No. of branchs secondary
عدد القرنات  /نبات
No. of pods/plant
عدد البذور /قرنة
No.of seeds/pod
وزن 0111بذرة (نم)
)1000- seed weight(gm
الحاصل الحيوي (كغم/هكتار)
)Biomes yield (kg/ha
دليل الحصاد ()٪
)Harvest index (%
حاصل البذور (كغم/هكتار)
)Seed yield (kg/ha

التوريث بالمعن
الواس
Broad seance
heritability

التحسين الوراثي
المتوق G.A
Expected of
genetic
advance

التحسين الوراثي
المتوق كنسبة مئوية
Expected of
genetic advance
for percentage

0.549

1.418

1.063

0.633

3.168

13.699

0.454

0.450

17.737

0.422

1.495

18.154

0.557

2.658

35.638

0.584

0.243

17.662

0.559

309.511

54.879

0.558

908.600

24.623

0.484

4.862

34.982

0.952

17.680

70.119
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Table (5): Genetic and phenotypic correlation for studies characters.

-0.057
0.032

0.154
-0.089

0.018
0.124

0.062
0.168

-0.058
0.019

0.055
0.267

0.018
0.041

0.061
0.431
0.041
0.204

الصاات
characters

0.009
0.237

0.001
0.259

حاصل البذور (كغم/هكتار)
)seed yield (kg/ha
عدد األيام للتزهير عند ٪41
Number of days to 50
%
ارتاا النبات (سم)
)Plant height (cm
عدد التارعات الرئيسية
No.
of
branchs
Primary
No.عدد التارعبات الثانويبة
of branchs secondary
عدد القرنات/نبات
No.of pods/plant
عدد البذور /قرنة
No.of seeds/pod
الحاصبببببل الحيبببببوي (كغبببببم/
هكتار)
)biomes yield (kg/ha
دليل الحصاد ()٪
)harvest index (%

G
P

-0.005
-0.023

**

0.081
0.873

0.118
0.837

G
P

0.064
0.167

-0.023
0.122

0.041
0.128

G
P

0.029
0.132

-0.017
0.192

**

0.064
0.434

G
P

0.031
0.117

0.078
0.175

-0.003
0.223

-0.028
0.072

G
P
G
P
G
P

0.058
0.129
0.081
0.209
0.075
0.151

0.042
-0.041
-0.011
0.195
0.018
0.248

0.010
0.027
0.018
0.278
-0.019
0.120

0.003
-0.072
0.047
0.284

G
P

0.035
0.099

0.094
0.535

G
P

-0.017
-0.057

**

-0.027
0.060

عدد البذور/
قرنة No.of
seeds/pod

عدد القرنات/
نبات
No.of
pods/plant

االرتباطات
correlation

وزن 0111
دليل الحصاد
بذرة (نم)
(harvest )٪
1000- seed
)index (%
)weight(gm

الحاصل الحيوي
(كغم/هكتار)
biomes yield
)(kg/ha

عدد التارعات
الثانوية
No.of
branchs
secondary
0.032
-0.002

عدد التارعات
الرئيسية نبات
No.of
branchs
Primary
0.046
0.210

**

** *،معنوي عند مستوى احتمال  0.01و  0.05عل التوالي.
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**

0.073
0.349

*

عدد األيام
ارتاا النبات للتزهيرعند٪41
(سم) Number of Plant
)days to 50 height (cm
%
0.027
0.035
*
0.181
0.352
0.031
0.080
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ويوضح الجدول ( )1تحليل معامل المسار المظهري والوراثي لحاصل البذور ومكوناتبه لمبدخ ت العبدس
وفيه ي حظ أن قيم التأثيرات المباشرة ونير المباشرة لمعامل االرتباط المظهري أعل مما عليه لمعامل االرتبباط
الوراثي بسب ارتاا قيم التباين البيئي للصاات المثثرة عل الحاصبل والتبي هبي قيبد الدراسبة فبي تحليبل معامبل
المسار وهذا تاكيداً للنتائ المبينبة فبي الجبدول ( )3حيبث كانبت التباينبات المظهريبة اعلب مبن التباينبات الوراثيبة.
كانببت قببيم التببأثيرات المباشببرة عل ب حاصببل البببذور لمعامببل المسببار المظهببري قليلببة لعببدد القرنببات بالنبببات وعببدد
البذور بالقرنة وعبدد التارعبات الرئيسبية إذ بلغبت  10027و  10032و  10042علب التبوالي فبي حبين كانبت بقيبة
التببأثيرات المباشببرة ونيببر المباشببرة للصبباات المببثثرة عل ب الحاصببل نيببر مهمببة ،نتببائ مماثلببة سببجلت مببن قبببل
 Kumarواخرون ( )0444وابراهيم واخرون ( )0442و  Tyagiو .)7100( Khan
ممببا تقببدم يتضببح ان التبباثير البيئببي كببان واضببحا ً فببي قببيم التباينببات لبببعع الصبباات تحببت الظببرو البيئيببة
للدراسة لذل البد من اجرا دراسات مستقبلية لهذح التراكي الوراثية من العبدس فبي بيئبات متعبددة للتوصبل الب
نتائ اشمل والتي ربما يكون لها فائدة في برام التربيبة المسبتقبلية لببعع المبدخ ت الواعبدة ولصباات الحاصبل
ومكوناته.
الجدول ( :)1تحليل معامل المسار المظهري والوراثي لحاصل البذور ومكوناته لمدخ ت من العدس
Table (6): Phenotypic and genetic path coefficient analysis for grain yield and its
components for entries of lentil.
نو التأثير Effect type
تأثير عدد القرنات /نبات عل حاصل البذور
Effect No. of pods/plant on seed yield
Direct effect
أ .التأثير المباشر
التأثير نير المباشر عن طريق عدد البذور /قرنة
Indirect effect by the No.of seeds/pod
التأثير نير المباشر عن طريق وزن 0111حبة
)Indirect effect by the 1000- seed weight(gm
التأثير نير المباشر عن طريق عدد التارعات الثانوية
Indirect effect by the No.of branchs secondary
التأثير نير المباشر عن طريق عدد التارعات الرئيسية
Indirect effect by the No.of branchs Primary
مجمو التأثير الكلي لعدد القرنات /نبات عل حاصل البذور
Summation effect No. of pods/plant effect on seed
yield
تأثير عدد البذور /قرنة عل حاصل البذور
Effect No.of seeds/pod on seed yield
Direct effect
أ.التأثير المباشر
التأثير نير المباشر عن طريق عدد القرنات /نبات
Indirect effect by the No. of pods/plant
التأثير نير المباشر عن طريق وزن 0111حبة
)Indirect effect by the 1000- seed weight(gm
التأثير نير المباشر عن طريق عدد التارعات الثانوية
Indirect effect by the No.of branchs secondary
التأثير نير المباشر عن طريق عدد التارعات الرئيسية
Indirect effect by the No.of branchs Primary
مجمو التأثير الكلي لعدد البذور /قرنة عل حاصل البذور
Summation effect No. of seeds/pod effect on seed
yield
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p1y

معامل االرتباط
Correlation efficiency
المظهري
الوراثي
phenotypic genetic
0.172
-0.003

r12p2y

0.001

0.053

r13p3y

-0.001

-0.02

r14p4y

0.001

-0.013

r15p5y

0.003

0.068

r1y

0.001

0.259

p2y

الوراثي
genetic
0.0109

المظهري
phenotypic
0.187

r12p1y

-0.0001

0.049

r23p3y

-0.0007

-0.015

r24p4y

0.0001

0.005

R25p5y

-0.0012

0.011

r2y

0.009

0.237
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Effect type نو التأثير

p3y

0.036

-0.0002

r13p1y

0.028

0.0008

r23p2y

-0.008

0.0017

r34p4y

0.018

0.0014

r35p5y

-0.023

-0.005

r3y

المظهري
phenotypic
-0.066

الوراثي
genetic
0.02933

p4y

0.035

-0.00011

r14p1y

-0.013

0.00003

r24p2y

-0.013

-0.0005

r34p3y

0.055

0.00326

r35p5y

-0.002

0.032

r4y

المظهري
phenotypic
0.157

الوراثي
genetic
0.0446

p4y

0.074

-0.0002

r14p1y

0.013

-0.0003

r24p2y

-0.011

-0.0003

r34p3y

-0.023

0.0021

r34p4y

0.21

0.046

r4y

حبة عل حاصل البذور0111 تأثير وزن
Effect 1000- seed weight(gm) on seed yield
Direct effect
 التأثير المباشر.أ
 نبات/التأثير نير المباشر عن طريق عدد القرنات
Indirect effect by the No. of pods/plant
 قرنة/التأثير نير المباشر عن طريق عدد البذور
Indirect effect by the No.of seeds/pod
التأثير نير المباشر عن طريق عدد التارعات الثانوية
Indirect effect by the No.of branchs secondary
التأثير نير المباشر عن طريق عدد التارعات الرئيسية
Indirect effect by the No.of branchs Primary
حبة عل حاصل البذور0111 مجمو التأثير الكلي لوزن
Summation effect 1000- seed weight (gm) effect on
seed yield
تأثير عدد التارعات الثانوية عل حاصل البذور
Effect No. of branchs secondary on seed yield
Direct effect
 التأثير المباشر.أ
 نبات/التأثير نير المباشر عن طريق عدد القرنات
Indirect effect by the No. of pods/plant
 قرنة/التأثير نير المباشر عن طريق عدد البذور
Indirect effect by the No.of seeds/pod
حبة0111 التأثير نير المباشر عن طريق وزن
Indirect effect by the 1000- seed weight(gm)
التأثير نير المباشر عن طريق عدد التارعات الرئيسية
Indirect effect by the No.of branchs Primary
مجمو التأثير الكلي لعدد التارعات الثانوية عل حاصل البذور
Summation effect No.of branchs secondary effect on
seed yield
تأثير عدد التارعات الرئيسية عل حاصل البذور
Effect No.of branchs Primary on seed yield
Direct effect
 التأثير المباشر.أ
 نبات/التأثير نير المباشر عن طريق عدد القرنات
Indirect effect by the No. of pods/plant
 قرنة/التأثير نير المباشر عن طريق عدد البذور
Indirect effect by the No.of seeds/pod
حبة0111 التأثير نير المباشر عن طريق وزن
Indirect effect by the 1000- seed weight(gm)
التأثير نير المباشر عن طريق عدد التارعات الثانوية
Indirect effect by the No.of branchs secondary
مجمو التأثير الكلي لعدد التارعات الرئيسية عل حاصل البذور
Summation effect No.of branchs Primary effect on
seed yield
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ESTIMATION OF VARIANCE COMPONINTS , HERTIBILITY AND PATH
ANALYSIS OF LENTIL GENOTYPES UNDER RAINFED CONDITIONS OF
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ABSTRACT
Estimation of genetic parameters, genetic, phenotypic and path coefficient
analysis were conducted to evaluate forty eight genotypes of lentil introduced from
International Center for Agricultural Research In the Dry Areas ICARDA, in addition
the local variety Ebaa 98. The genotype seeds were planted at the Experimental Fields
of Technical Agricultural College Mosul under to rainfall conditions in the spring
season of 2011-2012. The following characters were studied: number of days 50%
flowering , plant height , number of primary and secondary branches/plant, number of
pods/plant , number of seeds/pod,1000- seed weight, biological yield , seed yield
(kg/ha) and harvest index. The results showed that there were a significant genetic and
phenotypic differences from zero for all traits. Genetic and phenotypic coefficients
variances were high for 1000-seed weight, harvest index and number of pods/plant.
Heritability values in broad sense were higher for plant height, number of seeds/ pod
and seed yield. The values of expected genetic advance as a percentage were high for
number of pods/plant, 1000-seed weight, seed yield and harvest index. The indirect
effects values for phenotypic path coefficient on seed yield were positive and low for
number of pods in plant, number of seeds/pod and number of primary branches.
Keywords: Lentil, Broad sense heritability, Expected of genetic advance.
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